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polski polityk  i  przedsiębiorca.  Przywódca  dolnośląskiej  „Solidarności”  i  lider  opozycji  stanu  wojennego.
Po przemianach w 1989 roku brał  czynny udział  w polskiej  polityce  – był  współzałożycielem czterech partii
politycznych: Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna, Unii Demokratycznej,  Unii Wolności oraz Partii
Demokratycznej.  Od 1991  do 2001  roku  przez  trzy  kolejne  kadencje  sprawował  mandat  posła  ziemi
dolnośląskiej.

Huta Szkła Kryształowego „Julia”  

od ponad 140 lat zajmuje się produkcją szklanych dzieł sztuki.  Jest także jedną z najchętniej odwiedzanych
atrakcji turystycznych w Karkonoszach. Obecnie wytwarza szkło eksportowane do 80 krajów świata W 2012
roku otrzymała nagrodę za najlepszy produkt turystyczny powiatu jeleniogórskiego. Odwiedziny w „Julii” to
wspaniała kryształowa przygoda dla całej rodziny. 

Gmina Wisznia Mała 

to gmina granicząca z Wrocławiem od północnej strony.  Wzgórza trzebnickie, bogactwo natury połączone z
dobrą  infrastrukturą  i  bliskością  wielkiego miasta  czyni  gminę  Wisznia  Mała  idealnym miejscem do życia.
Gmina  Wisznia  Mała  to  miejsce  dla  Twojej  rodziny,  biznesu,  to  miejsce  Twojego  odpoczynku. Hasło
reklamowe: Gmina Wisznia Mała - moje miejsce.

Miasto i Gmina Ząbkowice Śląskie

Miasto  Krzywej  Wieży  i  Frankensteina  -  jedno  z  ciekawszych  miejsc  na  Dolnym  Śląsku  pod  względem
bogactwa historii  i zabytków. Atrakcyjne miejsce do zamieszkania i inwestowania – doskonała lokalizacja dla
biznesu. Sukces i szansa na rozwój lokują się w dobrze zagospodarowanych i wykorzystanych nieruchomościach
- wspólnie dokonujemy zmian na lepsze, mądrze kierując rozwojem kryjącej w sobie wielki potencjał Gminy
Ząbkowice Śląskie. Zapraszamy!

Akademickie Stowarzyszenie Kultury  „WAGANT”

 istnieje od 1998 r. Jego założycielami  byli studenci i absolwenci wyższych Uczelni wrocławskich, którzy byli
animatorami kultury studenckiej w latach 90. XX wieku.  \Jego celem jest organizowanie i wspieranie rozwoju
szeroko pojętej kultury, nauki, sportu i turystyki środowiska akademickiego.
Stowarzyszenie zajmuje się organizacją m.in. następujących imprez  kulturalnych:
Festiwal  „Maj  z  Muzyką  Dawną”(dotychczas  odbyły  się  23  edycje),  Festiwal  Filmowy  „Najnowsze  Kino
Polskie”(dotychczas  odbyło  się  15  edycji).Ponadto  koncerty,  udział  w  konkursach  i  przeglądach  zespołów
studenckich,  wystawy  i   panele  dyskusyjne  promujące  twórców  studenckich,  a  także  historię  najnowszą
środowiska akademickiego.

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu  

      otrzymał  wyróżnienie  Polskiego  Ośrodka  Międzynarodowego  Stowarzyszenia  Teatrów  dla  Dzieci  i
Młodzieży ASSITEJ za wysoki poziom artystyczny przedstawień dla dzieci i młodzieży. Jest także laureatem
Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej „SILESIA”. Teatr  jest  zapraszany na międzynarodowe festiwale teatralne
oraz sceny dużych aglomeracji miejskich, tworząc swą marką pozytywne konotacje z Regionem. W działaniach
artystycznych   i  edukacyjnych  konsekwentnie  zmierza  do  podniesienia  kompetencji  kulturowych
Dolnoślązaków, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszego pokolenia.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu  

     jest uczelnią publiczną, która powstała na mocy rozporządzenia Rady Ministrów RP z dnia 15.06.1999 r.
Obecnie  uczelnia  prowadzi  studia  pierwszego  stopnia  (licencjackie  i  inżynierskie),  studia  drugiego  stopnia
(magisterskie) oraz studia podyplomowe. PWSZ AS w Wałbrzychu  to min.: tysiące absolwentów,  atrakcyjne,
akredytowane kierunków studiów, wysoko wykwalifikowana kadra akademicka. 

Krośnicka Kolej Wąskotorowa

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska


Krośnicka Kolej Wąskotorowa funkcjonuje od maja 2013 roku. Dumą krośnickiego taboru jest parowóz Px48 –
1907,  wyprodukowany w 1955 r.  Przejażdżka  parowozem po zabytkowym  parku wśród stawów to  świetny
pomysł na spędzenie wolnego czasu wśród pięknej przyrody. Z oferty skorzystało w minionym roku 18 tysięcy
turystów. Inwestycja kosztowała 10 mln złotych.

Echo Złotoryi 

Wydawcą  miesięcznika  jest  Towarzystwo  Miłośników  Ziemi  Złotoryjskiej,  a  cała  praca  nad  czasopismem
odbywa się społecznie. Czasopismo ma charakter społeczno-kulturalno-historyczny i jest apolityczne. 
„Echo  Złotoryi”  jest  organizatorem  wyborów  Człowieka  Ziemi  Złotoryjskiej  oraz  corocznych  spotkań   z
czytelnikami połączonych z otwarciem wystawy najlepszych zdjęć złotoryjskich fotoamatorów.

Wyróżnienia Specjalne:

Fundacja Polska Miedź

KGHM Polska Miedź S.A. od początku swojej działalności prowadzi politykę prospołeczną. Od 2003 roku robi
to  dzięki  korporacyjnej  Fundacji  Polska  Miedź.  Jej  utworzenie  było  naturalną  konsekwencją  rozwoju
prospołecznej  działalności  Spółki.  Fundacja  starała  się  dostrzegać  różnorodne  potrzeby społeczne  i  wspiera
finansowo projekty o charakterze lokalnym, regionalnym a także ogólnopolskim. 

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu 

jest cenioną w kraju placówką medyczną,  która cieszy się niesłabnącym zaufaniem i prestiżem już od kilku
dekad. Założony w 1944 roku, jako szpital polowy, obchodził w kwietniu tego roku jubileusz 70-lecia. Placówka
oferuje Dolnoślązakom leczenie m.in.  w renomowanym Ośrodku Chorób Serca,  nowocześnie wyposażonych
klinikach,  oddziałach klinicznych,  zakładach diagnostycznych  oraz gabinetach specjalistycznych.  W szpitalu
pomoc uzyskuje rocznie ok. 60 tys. osób, podczas gdy z porad lekarzy zatrudnionych w przychodniach korzysta
nawet 90 tys.  pacjentów. Szpital  stale się modernizuje,  inwestując w najnowszej  generacji  sprzęt  medyczny
oraz… ludzi. Dlatego w ostatnim czasie pracę rozpoczął m.in. oddział chirurgii naczyniowej oraz pierwszy w
strukturach wojskowej służby zdrowia oddział transplantacyjny.  4. WSK pełni bardzo ważną rolę w systemie
całodobowych dyżurów specjalistycznych w mieście i regionie oraz - zabezpieczając misje zagraniczne - jest
ważnym ogniwem w działalności wojskowej. Od 12 lat funkcję komendanta szpitala sprawuje płk lek. med.
Grzegorz Stoinski.

Wrocław Global Forum 

to jedyne w Polsce międzynarodowe spotkanie czołowych europejskich i amerykańskich polityków, ekspertów i
liderów  biznesu   na  trwale  wpisane  w  kalendarz  najważniejszych  spotkań  w  naszym  regionie.  Wśród
Prelegentów  i  Gości  poprzednich  edycji  znaleźli  się  min.  Bronisław  Komorowski,  obecny  prezydent,
amerykański senator John McCain, byli prezydenci Polski – Aleksander Kwaśniewski i Niemiec – Horst Köhler.
W trakcie każdego forum wręczana jest prestiżowa nagroda Atlantic Council Freedom Awards. Dotychczasowi
laureaci to min. Tadeusz Mazowiecki, pierwszy premier Polski po upadku komunizmu czy Malala Yousafzai,
znana na całym świecie pakistańska blogerka walcząca o prawa muzułmańskich kobiet. Organizatorami Forum
są:  Miasto  Wrocław,  Atlantic  Council,  Polski  Instytut  Spraw  Międzynarodowych.  Patronat  honorowy  nad
przedsięwzięciem objął Prezydent Bronisław Komorowski.  


